Nytårsbudskab
Leder fra LaRouchePAC, USA:
Den
1.
januar
2016
er
dommedag!
Kun et initiativ som Franklin
Roosevelts kan redde os
Præsident Barack Obama og hele den Amerikanske Kongres har
forrådt jer, det amerikanske folk, ved af fejhed at nægte at
tage skridt til de nødvendige nødbetingede initiativer for at
forhindre det største finansielle og økonomiske krak – langt
værre end dem i 1929 og 2008 – i at ske i de umiddelbart
forestående dage og uger. Med mindre I, det amerikanske folk,
rejser jer og kræver omgåede handling, vil nationen og en stor
del af menneskeheden blive konfronteret med en katastrofe i
begyndelsen af det nye år.

Følgende erklæring bliver i disse dage
cirkuleret som flyveblad, først og
fremmest
i
USA;
men
den
samme
problemstilling gælder for Europa.
Frem for alt har de tyske forbundsdagsmedlemmer, trods et
massivt oplysningsarbejde fra BüSo (det tyske, politiske parti
Borgerrettigheds-bevægelsen Solidaritet, som Helga ZeppLaRouche, stifter af Schiller Instituttet, er formand for, red.), afvist at takle krisen og gøre noget ved
kendsgerningerne.
24. december 2015, LPAC, USA: Præsident Barack Obama og hele
den Amerikanske Kongres har forrådt jer, det amerikanske folk,

ved af fejhed at nægte at tage skridt til de nødvendige
nødbetingede initiativer for at forhindre det største
finansielle og økonomiske krak – langt værre end dem i 1929 og
2008 – i at ske i de umiddelbart forestående dage og uger. Med
mindre I, det amerikanske folk, rejser jer og kræver omgåede
handling, vil nationen og en stor del af menneskeheden blive
konfronteret med en katastrofe i begyndelsen af det nye år.
Hele det transatlantiske finanssystem står for at nedsmelte.
Blot i løbet af de seneste uger er junk investment gradeobligationer til 15 mia. dollar blevet udslettet. Dette er
blot et forvarsel om et umiddelbart forestående, totalt
sammenbrud af den transatlantiske boble. Fra og med 1. januar
2016 er en gældsboble på 72 mia. dollar indstillet til at
eksplodere i Puerto Rico. Kongressen havde muligheden for at
tage initiativ til at forhindre dette, før de forlod byen, men
tog ingen skridt til handling.
En gæld på skønsmæssigt 5 billion dollar, der er knyttet til
USA’s nationale, kollapsende sektor for skiferolie og -gas, er
i færd med at nedsmelte. I det vestlige Canada er denne boble
allerede bristet og har udløst tabet af 100.000 arbejdspladser
i 2015 – svarende til 750.000 arbejdspladser i USA – samt et
kollaps i ejendomsmarkedet og et samfundsmæssigt sammenbrud.
Denne samme krise er på vej i USA i accelererende tempo, men
på en langt større skala.
I Europa træder der nye love i kraft fra den 1. januar 2016,
som fjerner enhver beskyttelse af bankindskydere, der vil få
deres
sparepenge
stjålet
under
»bail-in«-regler
(ekspropriering), sådan, som det allerede er sket på Cypern. I
Italien fik flere end 10.000 indskydere – bankkunder – deres
opsparing eksproprieret under en delvis bail-in under fire
bankers kollaps i denne måned. De samme forholdsregler findes
inkluderet i Dodd/Frank-loven her i USA. Hvis ens bank
kollapser, kan man få sin livsopsparing stjålet for at redde
banken. Det kan og vil ske her, takket være fejhed og
korruption hos jeres valgte regeringsfolk, der har holdt jer

hen i uvidenhed og overtrådt den ed, de har aflagt i deres
embede.
Kongressen havde, før den tog på ferie, mulighed for at
forhindre denne nu fremstormende krise. De blev advaret. De
kunne have vedtaget love, der allerede var blevet fremstillet
i begge Kongressens huse, til genindførelse af Glass-Steagall,
den af Franklin Roosevelt indførte lov, der opdelte
Depressionens for-store-til-at-lade-gå-ned-banker, ved at
adskille
kommerciel
bankvirksomhed
fra
alle
hasardspilsaktiviteterne. Men Kongressen var købt af Wall
Street og svigtede jer. Præsident Obama er totalt ejet af Wall
Street og [City of] London, som har skabt ham. Wall Street er
håbløst bankerot, og de har til hensigt at klamre sig til
magten ved at stjæle jeres penge og fjerne jeres
sundhedssystem samt lukke ned, hvad der måtte være tilbage af
realøkonomien, den fysiske økonomi. Inden for et tidsrum af
blot få dage eller uger kunne I blive konfronteret med
fødevaremangel, hyperinflation og et totalt sammenbrud af alt,
hvad I ellers anser for at være normale tilstande.
Præsident Obama fremprovokerer også, på vegne af Wall Street
og London, en konfrontation med Rusland, der driver verden
frem mod global krig, en krig, som nogle amerikanske og
russiske militære topkommandører advarer om kunne blive en
termonuklear udslettelseskrig.
Den 1. januar 2016 vil Ukraine, med USA’s og IMF’s
godkendelse, gå i betalingsstandsning mht. sin gæld på 3 mia.
dollar til Rusland, en åbenlyst provokerende handling fra
Vestens side mod Moskva, der kommer oveni de allerede
eksisterende sanktioner, NATO’s udvidelse mod øst og andre,
direkte provokerende militære handlinger.
Alt dette er dødsens alvorligt. Verden befinder sig på spidsen
af et krak værre end under den Store Depression, og en ny
verdenskrig. I må nu tage skridt til handling, for jeres
valgte regeringsfolk – parlamentsmedlemmer, kongresmedlemmer

osv. – har overgivet jer, på grund af deres egen fejhed og
fordærv. De har, sammen med præsident Obama, gjort sig
fortjent til jeres foragt og vrede pga. deres feje opførsel.
Der er løsninger forhånden. Wall Street må omgående lukkes.
Der skal ikke betales en øre mere for at redde disse
forbrydere! Kongressen må fjerne Wall Street-marionetten
Barack Obama fra embedet, gennem en rigsretssag eller ved at
påkalde det 25. forfatningstillæg, der fastsætter bestemmelser
for fjernelsen af en præsident fra embedet, når denne
præsident er mentalt uskikket til at fortsætte sit hverv.
Glass-Steagall må omgående genindføres og en række initiativer
må tages, der alle er modelleret efter det, som den store,
amerikanske præsident Franklin Roosevelt gjorde i løbet af de
allerførste måneder af sin embedsperiode, for at skabe
millioner af produktive jobs, genopbygge nationens kollapsede
infrastruktur og genrejse nationens værdighed.
Kongressen kan i løbet af få timer tage skridt til disse
handlinger, men de vil kun handle i tide, hvis I vågner op og
kræver det.
Alternativet er Helvede på Jord, fra og med det nye år. Er I,
jeres venner, jeres naboer, i besiddelse af det moralske
beredskab, der skal til for at overleve? Det er det spørgsmål,
der er på bordet her, denne Juleaften, 2015.

